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Tärkeitä päivämääriä

Tärkeitä päivämääriä
YHTEISHAUN TULOKSET 2017
Kevään yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 15.6.2017. Hakutulokset ilmoitetaan kaikille hakeneille kirjeitse. Voit saada tulokset myös sähköisesti, jos olet
antanut hakulomakkeessa siihen luvan.
Yhteishaussa opiskelupaikan saaneiden tulee ilmoittaa kirjallisesti paikan vastaanottamisesta 29.6.2017 mennessä. Noudata tarkasti hyväksymiskirjeessä annettuja
ohjeita, jotta et menetä saamaasi opiskelupaikkaa.

HAKU PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEEN
VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN
Hakuaika perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen on 23.5.- 25.7.2017
klo 15.00. Koulutuksiin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi.
Haussa ovat mukana kymppiluokat, maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) sekä ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentava koulutus (VALMA).
Oppilaitokset ilmoittavat hakijoille valintojen tulokset aikaisintaan 4.8.2017.

YHTEISHAUN TULOKSET 2017

6

Kevään yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 15.6.2017. Hakutulokset ilmoitetaan kaikille
hakeneille kirjeitse. Voit saada tulokset myös sähköisesti, jos olet antanut hakulomakkeessa siihen
luvan.

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaussa opiskelupaikan saaneiden tulee ilmoittaa kirjallisesti paikan vastaanottamisesta
29.6.2017 mennessä. Noudata tarkasti hyväksymiskirjeessä annettuja ohjeita, jotta et menetä
saamaasi opiskelupaikkaa.
HAKU PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN
Hakuaika perusopetuksen
jälkeiseen valmistavaan
koulutukseen
on 23.5.- 25.7.2017 klo 15.00.
KEVÄÄN
YHTEISHAUSSA
VAPAAKSI
JÄÄNEET
Koulutuksiin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi.
AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN JA
Haussa ovat mukana kymppiluokat, maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen
valmistava koulutus (LUVA) sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus
LUKIOKOULUTUKSEN
PAIKAT
(VALMA).
Oppilaitokset ilmoittavat hakijoille valintojen tulokset aikaisintaan 4.8.2017.

Oppilaitokset ilmoittavat vapaaksi jääneitä paikkoja www.opintopolku.fi -sivustolle,
KEVÄÄN
YHTEISHAUSSA
VAPAAKSI
JÄÄNEET
AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN
JA
jota
kannattaa
tarkkailla 16.6.2017
alkaen.
Vapaita
paikkoja kannattaa
kysellä myös
LUKIOKOULUTUKSEN PAIKAT
suoraan oppilaitoksista heti syyslukukauden eli elokuun alussa.
Oppilaitokset ilmoittavat vapaaksi jääneitä paikkoja www.opintopolku.fi -sivustolle, jota kannattaa

Voit
etsiä Opintopolusta
opiskelupaikkoja
esimerkiksi
Oulusta
laittamalla
tarkkailla
16.6.2017 alkaen.vapaita
Vapaita paikkoja
kannattaa kysellä
myös suoraan
oppilaitoksista
heti
hakukenttään
”* Oulu”. Hakutulokset saatuasi rajaa hakua vasemmasta
syyslukukaudenhakusanaksi
eli elokuun alussa.
reunasta löytyvällä ”Haku on käynnissä” -painikkeella. Näin saat ajantasaisen listaVoit etsiä Opintopolusta vapaita opiskelupaikkoja esimerkiksi Oulusta laittamalla hakukenttään
uksen
haussa olevista opiskelupaikoista.
hakusanaksi ”* Oulu”. Hakutulokset saatuasi rajaa hakua vasemmasta reunasta löytyvällä ”Haku on
käynnissä” -painikkeella. Näin saat ajantasaisen listauksen haussa olevista opiskelupaikoista.

Syksyllä voit hakea mahdollisiin tammikuussa alkaviin ammatillisiin koulutuksiin. Tiedot
tammikuussa alkavista koulutuksista löytyvät alkusyksyn aikana Opintopolusta. Hakuajat
Syksyllä
voit
hakea mahdollisiin
tammikuussa
alkaviin ammatillisiin
koulutuksiin.
vaihtelevat
oppilaitoksittain,
joten kannattaa
seurata Opintopolku-sivustoa
heti alkusyksystä
lähtien.
Lisätietoa
kunkin koulutuksen
hakuajasta
saat menemällä
koulutuksen
Valintaperusteet
ja
Tiedot
tammikuussa
alkavista
koulutuksista
löytyvät
alkusyksyn
aikana Opintopopääsykokeet
-osioon.
lusta.
Hakuajat
vaihtelevat oppilaitoksittain, joten kannattaa seurata Opintopolku-

sivustoa
hetitammikuussa
alkusyksystä
lähtien.
Lisätietoa
kunkin koulutuksen
hakuajasta
saat
Mahdollisiin
alkaviin
ammatillisiin
koulutuksiin
haet Opintopolusta
löytyvällä
menemällä koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet -osioon.
Mahdollisiin tammikuussa alkaviin ammatillisiin koulutuksiin haet Opintopolusta
löytyvällä lomakkeella. Jos haet useampaan kuin yhteen oppilaitokseen tai koulutukseen, sinun tulee täyttää jokaisesta oma hakulomake.
Syksyn aikana voit hakea vapaille opiskelupaikoille, jotka ovat alkaneet jo aikaisemmin syksyllä. Näitä paikkoja haetaan lisähaussa Opintopolun lomakkeella. Hakuajat
vaihtelevat, joten seuraa Opintopolku-sivustoa.
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Ohjausta ja tukea
BYSTRÖMIN NUORTEN PALVELUT		
Hallituskatu 5a
90100 Oulu
p. 050 599 2293				
www.ouka.fi/bystrom
Byströmin nuorten palvelut ovat avoinna ma – pe klo 9 – 16.
Byströmin nuorten palvelut tarjoaa helposti saavutettavia palveluita oululaisille
nuorille. Talossa työskentelee useiden alojen ammattilaisia, jotka auttavat sinua
elämääsi liittyvissä asioissa. Meiltä saat tukea ja ohjausta mm. koulutukseen, terveyteen, talouteen, ammatinvalintaan, työllistymiseen, kesätöihin sekä kansainvälisiin
vaihtoihin liittyvissä asioissa. Byströmin nuorten palveluista saat apua kouluhakujen
tekemiseen, myös kesällä.
Yhteyttä voit ottaa käymällä paikan päällä, soittamalla tai sähköpostitse. Lisäksi
voit tulla juttelemaan chatissa maanantaisin klo 20 – 22 ja keskiviikkoisin klo 13-15.
Tarjoamme myös Walk in -aikoja ilman ajanvarausta mm. TE-toimiston ammatinvalintapsykologille ja etsivälle nuorisotyöntekijälle. Tarkat ajat löydät kuukausitiedotteesta nettisivuiltamme.
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NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAKESKUS NAPPI
Byströmin nuorten palvelut
Hallituskatu 5a
90100 Oulu			
p. 044 703 8225
www.nettinappi.fi
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi palvelee kaikissa elämään liittyvissä kysymyksissä maksutta, ilman ajanvarausta, tasapuolisesti ja ammattitaitoisesti. Napissa
voit käydä netissä, tulostaa ja ottaa kopioita veloituksetta. Oulun kaupunginkirjaston Byströmin toimipisteestä löytyy kirjoja, tutkimuksia, lehtiä, videoita, pelejä ja
muuta kasvatusmateriaalia nuorten elämään ja nuorisotyöhön liittyen.
Uudistetusta NettiNapista löydät tietoa eri aihealueista. Voit saada vastauksia kysymyksiisi NettiNapin Pulmakulmasta julkisesti tai yksityisesti.
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ETSIVÄN NUORISOTYÖN OHJAUS- JA NEUVONTAPALVELUT
Byströmin nuorten palvelut
Hallituskatu 5a
90100 Oulu
koordinaattori Virpi Huittinen p. 044 703 1245
http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/etsiva-nuorisotyo
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulu

Kiiminki, Ylikiiminki, Yli-Ii

Virpi Huittinen p. 044 703 1245
Riikka Tuovila p. 044 703 8261
Riikka Eerikinharju p. 050 384 7208
Anna Visuri p. 050 521 1862
Merja Lukinmaa p. 050 592 4672
Antti Oksanen p. 0400 327270

Päivi Kemppainen p. 050 598 0569

Maahanmuuttajanuorten ohjaus
Mirjami Ndiaye p. 044 703 8294

Haukipudas
Riikka Tuovila p. 044 703 8261
Päivi Kemppainen p. 050 598 0569
Etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut on suunnattu 15 – 29 -vuotiaille
nuorille, jotka ovat työn, koulutuksen tai muun aktiivisen toiminnan ulkopuolella
tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Tavoitteena on työskennellä nuoren kanssa
yksilöllisten lähtökohtien mukaisesti ja tehdä yhdessä näkyväksi erilaiset polut
kohti koulutusta ja työelämää tai muuta tarkoituksenmukaista ratkaisua. Etsivän
nuorisotyön palveluihin kuuluvat muun muassa ohjauskeskustelut, opiskelupaikan
tai työkokeilupaikan hakemisessa avustaminen, tutustumisvierailut sekä ryhmätoiminta.
Etsivän nuorisotyön Walk-in aika on Byströmillä tiistaisin klo 13 - 15, jolloin voit asioida ilman ajanvarausta.
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ODL – ETSIVÄ NUORISOTYÖ ALLE 29-VUOTIAILLE
Uusikatu 46 A
90100 Oulu
Raija Massey p. 050 312 5699
http://www.odl.fi/terveys-ja-kuntoutus/lasten-ja-nuorten-palvelut/
etsiva-nuorisotyo/
Oulun Diakonissalaitoksen etsivä nuorisotyö täydentää Oulun kaupungin nuorten
palveluita ja toimii yhteistyössä Oulun kaupungin etsivän nuorisotyön kanssa.

Kuva: Samuli Skantsi
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TYÖPÖRSSI
Byströmin nuorten palvelut
Hallituskatu 5a
90100 Oulu
www.ouka.fi/tyoporssi
Ohjaajat p. 044 703 4743 ja p. 044 703 4846
tyoporssiohjaajat@ouka.fi					
Työpörssistä löytyy avoimia työkokeilupaikkoja oululaisille työttömille työnhakijoille eri aloilta: Oulun kaupungin yksiköistä, nuorten työpajoilta, yrityksistä ja järjestöistä.
Tutustu Työpörssiin ja avoimiin työkokeilupaikkoihin osoitteessa www.ouka.fi/
tyoporssi.
Työkokeilussa sinulla on mahdollisuus tutustua itseäsi kiinnostaviin ammatteihin
ja työtehtäviin sekä saada varmuutta ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun. Voit
lähteä tutustumaan esim. hoiva-alan, teknisen alan tai vaikka kaupan alan töihin ja
miettiä samalla: onko tämä minun juttuni?
Työkokeilu on TE-toimiston palvelu työttömille työnhakijoille. Jos työkokeilu kiinnostaa, sovi ensin TE-toimistossa työkokeiluun lähtemisestä.
Työkokeilu ei ole työsuhde, vaan sen ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Sen
aikana vanhempiesi tulot eivät vaikuta työttömyysetuuteen.
Huomaa, että Työpörssi on tauolla kesä-heinäkuun.
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POHJOIS-POHJANMAAN TYÖ- JA
ELINKEINOTOIMISTO (TE-TOIMISTO)
Haetko töitä tai pohditko ammatinvalintakysymyksiä?
TE-toimiston kautta saat:
••

tietoa avoimista työpaikoista

••

opastusta työnhakuun

••

tukea ammatinvalintaan

Kaikki palvelumme ovat sinulle maksuttomia.
Palvelemme sähköisesti verkossa 24/7:
te-palvelut.fi > Oma asiointi -verkkopalvelu
te-palvelut.fi/pohjois-pohjanmaa
te-palvelut.fi/nuoret
TE-puhelinpalvelut (henkilöasiakkaille) arkisin klo 9–16.15: 0295 025 500
Hyödyllistä tietoa avoimista työpaikoista, työnhausta ja koulutuksesta saat myös
meidän sosiaalisen median kanavista:
www.facebook.com/pohjoispohjanmaantetoimisto
www.instagram.com/pohjoispohjanmaantetoimisto
www.linkedin.com/company/pohjois-pohjanmaan-te-toimisto

Aloita työnhaku
Jos et saa opiskelupaikkaa, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi osoitteessa
te-palvelut.fi > Oma asiointi. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla.
Huomaathan, että alle 17-vuotiaalla työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. 17-vuotias voi saada etuutta työllistymistä edistävän palvelun ajalta, mutta ei
työttömyysajalta. Lisäksi alle 25-vuotiaan TE-toimiston asiakkaan, joka ei ole suorittanut peruskoulun jälkeistä tutkintoon johtavaa ja ammatillisia valmiuksia antavaa
koulutusta, on haettava vähintään kahta opiskelupaikkaa syksyksi 2017.
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Pohditko ammatinvalintaa?
Neuvontaa ammateista, koulutuksista ja opintojen rahoituksesta löydät osoitteesta
facebook.com/Koulutusneuvonta, saat puhelimitse numerosta 0295 020 702 tai
lähettämällä sähköpostia osoitteella koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.
Jos olet jo kouluaikana keskustellut opon kanssa ammatinvalinnasta, muttet vielä
tiedä tulevaisuuden alaasi, voit varata ajan TE-toimiston ammatinvalintapsykologille.
Lähetä yhteydenottopyyntösi sähköpostilla osoitteeseen uraohjaus@te-toimisto.fi tai
jättämällä nimesi ja puhelinnumerosi vastaajaan numeroon 0295 056 529.

Mistä löydän töitä?
TE-toimistoon avoimiksi ilmoitetut työpaikat löydät osoitteesta te-palvelut.fi/
tyopaikat.
EU-ja ETA-alueen avoimet työpaikat ovat osoitteesta eures.europa.eu.
Rekrytointimessut ja -tapahtumat ovat oivallinen tapa hakea töitä ja tavata työnan
tajia. Löydät tapahtumat, joissa TE-toimisto on mukana, verkkosivujemme tapahtumakalenterista.
Suurin osa työpaikoista on niin sanottuja piilotyöpaikkoja, jotka eivät ole julkisesti
haussa. Hyödynnä siten työnhaussa somea sekä verkostojasi, kuten perhe- ja tutta
vapiiriä.

Tarvitsen apua työnhakuun!
TE-toimistosta saat apua työhakemuksen ja ansioluettelon (CV:n) tekemiseen sekä
työpaikkahaastatteluun valmistautumiseen. Lähetä sähköpostia osoitteeseen apua.
tyonhakuun@te-toimisto.fi, niin otamme yhteyttä ja autamme sinua.
Katso myös www.jobitti.fi
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Perusopetuksen jälkeinen
valmentava koulutus
Hakuaika perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen on 23.5.-25.7.2017
klo 15.00 Koulutuksiin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi.
Haussa ovat mukana kymppiluokat, maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) sekä ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentava koulutus (VALMA).
Erityisammattioppilaitosten järjestämään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) osoitteessa www.opintopolku.fi Hakuaika 15.3.-5.4.2017 klo 15.00.

Kuva: Harri Tarvainen
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Perusopetuksen jälkeinen valmentava koulutus

Kymppiluokat
Kymppiluokka on tarkoitettu peruskoulun päättäneelle nuorelle, jolla ei ole opiskelupaikkaa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Syksyllä 2017 alkavalle
kymppiluokalle voi päästä nuori, jolla on peruskoulun päättötodistus vuodelta 2016
tai 2017.
Kymppiluokalla voit korottaa perusopetuksen arvosanojasi ja tavoitteena on, että
näkemys tulevasta opiskelupaikasta selkiytyisi. Kymppiluokalla pohditaan uravalintaa ja opetellaan työelämän sääntöjä. Opinto-ohjaajan ja vastuuopettajan kanssa
laadit yksilöllisen opiskelusuunnitelman, joka sisältää perusopetuksen aineita,
työelämään tutustumista ja valinnaisia opintoja. Kymppiluokalla opiskeltavista
perusopetuksen oppiaineista annetaan arvosanat. Jatkokoulutukseen haettaessa
huomioidaan peruskoulun päättötodistuksen ohella kymppiluokan todistuksesta
ne arvosanat, jotka oppilas on korottanut. Kymppiluokan käytyäsi saat yhteishakuun 6 lisäpistettä.

POHJANKARTANON KOULUN KYMPPILUOKAT
Pohjankartanon koulu
Suvantokatu 1
90140 Oulu
Rehtori Ilpo Hettula p. 044 703 9060,
opinto-ohjaaja Ruut Pasanen p. 044 703 9062
opinto-ohjaaja Pekka Laitinen p. 044 703 9063
www.ouka.fi/oulu/pohjankartanon-koulu
Pohjankartanon koulun kymppiluokat on tarkoitettu oululaisille peruskoulun
päättäneille nuorille. Ensisijalla ovat ne nuoret, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa
toisen asteen koulutuksesta.
Kymppiluokille haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi.
Hakuaika on 23.5.-25.7.2017 klo 15.00.
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OULUN KAUPUNGIN KYMPPILUOKAT ERITYISTÄ
TUKEA TARVITSEVILLE
Tiernan koulu, Heinätorin yksikkö
Torikatu 45
90120 Oulu
Apulaisjohtaja/opinto-ohjaus Riitta Loponen p. 050 341 7211
Rehtori Merja Peteri p. 044 7039220
Tiernan koulussa, Heinätorin yksikössä järjestetään lisäopetusta erityistä tukea
tarvitseville.
Tiernan koulu, Leinonpuiston yksikkö
Koskitie 27,
90500 Oulu
Apulaisjohtaja Riitta Mäntyniemi p. 044 7039624
Rehtori Merja Peteri p. 044 7039220
Opinto-ohjaaja Erkki Vuorio p. 044 7039617
Tiernan koulussa, Leinonpuiston yksikössä järjestetään lisäopetusta opiskeluunsa
korostetusti erityistä tukea tarvitseville.
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Ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentava koulutus
VALMA - OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTON AMMATILLISEEN
PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS
Lea Perhomaa p. 050 590 9662,
lea.perhomaa@osao.fi
www.osao.fi
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) on tarkoitettu niille, joilla on halu päästä ammatilliseen koulutukseen tai joilla on tähtäimessä oppisopimuskoulutus. Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja se kestää enintään
yhden vuoden. Koulutuksen suoritettuasi saat 6 lisäpistettä yhteishakuun. Valman
aikana saat perustietojen ja –taitojen kertausta, apua arjen ja elämänhallintaan,
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja yksilöllistä ohjausta opintoihin. Koulutuksessa perehdymme mm. työelämän pelisääntöihin ja tutustumme työelämään
oikeilla työpaikoilla.
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille nuorille. Koulutukseen voivat hakeutua myös aikuiset ja
maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen
peruskoulutukseen siirtymiseksi. Erityisestä syystä voidaan ottaa tutkinnon jo suorittanut, jos valmentavan koulutuksen suorittaminen on jatko-opintovalmiuksien
hankkimiseksi perusteltua.
Aloitus on mahdollista myös kesken lukuvuoden, mikäli koulutuksessa on vapaita
opiskelupaikkoja. Varsinaisia pääsykokeita ei ole, mutta kaikki hakijat kutsutaan
valintahaastatteluun. Maahanmuuttajataustaiselta hakijalta varmistetaan riittävä
kielitaito (taso A2.2). Valma-opintoja toteutetaan yksiköidemme yhteistoimintana
Kontinkankaan ja Pudasjärven yksiköissä.
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VALMA JA TELMA - AMMATTIOPISTO LUOVIN
VALMENTAVA KOULUTUS
Luovin hakutoimisto, puh. 040 319 3352 tai hakutoimisto@luovi.fi
http://www.luovi.fi/hakijalle
Valmentavat koulutukset on suunnattu nuorille, jotka tarvitsevat lisää valmiuksia,
mahdollisuuksia ja edellytyksiä ammatilliseen peruskoulutukseen tai työhön ja itsenäiseen elämään. Opiskelijoiksi valitaan henkilöitä, jotka tarvitsevat opinnoissaan
ja työhön sijoittumisessaan erityistä tukea, ohjausta ja neuvontaa. Valmentavan
koulutuksen tavoitteet ja opinnot suunnitellaan jokaisen opiskelijan yksilöllisten
voimavarojen ja elämäntilanteen mukaisesti. Opiskelu tapahtuu pienryhmissä.
Opintojen aikana nuori kehittää omaa osaamistaan ja selkiyttää tulevaisuuden
suunnitelmiaan.
Ammattiopisto Luovi järjestää
••

ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA)

••

työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA)

Valma-paja - Järjestämme Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta myös yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa nuorten työpajalla.
Syksyllä käynnistyviin koulutuksiin haetaan yhtä aikaa muiden ammatillisten erityisoppilaitosten kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi 15.3.-5.4.2017
klo 15.00. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa asiakirjat, jotka kertovat tarkemmin opinnoissa tarvittavasta tuesta 13.4 2017 mennessä osoitteeseen Ammattiopisto Luovi, Hakutoimisto, PL 389, 90101 Oulu.
Katso haussa olevat koulutukset, koulutuspaikkakunnat ja hakuohjeet osoitteessa
www.luovi.fi. Syyskuun lopusta lähtien sinun on myös mahdollista hakea Luoviin
opiskelijaksi oppilaitoksemme jatkuvassa erillishaussa. Täytämme vapautuvia opiskelupaikkoja joustavasti sekä valmentaviin että tutkintotavoitteisiin koulutuksiin.
Vapaiden opiskelupaikkojen määrä vaihtelee kuukausittain. Käsittelemme jatkuvan
haun hakemukset kerran kuukaudessa.
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Lukioon valmistava koulutus
LUVA - LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS
MAAHANMUUTTAJILLE JA VIERASKIELISILLE
Oulun aikuislukio
Sairaalanrinne 5
90220 Oulu
Opinto-ohjaaja Anne Kela p. 050 576 3627 anne.kela@eduouka.fi
Rehtori Panu Kela p. 044 703 9388 panu.kela@ouka.fi
http://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/luva
Lukioon valmistava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille ja vieraskielisille,
joilla on tavoitteena lukio-opinnot.
Koulutukseen voivat hakea nuoret ja aikuiset, joilla on
••

peruskoulun päättötodistus tai vastaavat tiedot ja taidot

••

suomi toisena kielenä -opintoja ja riittävä suomen kielen taito.

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden ja ovat laajuudeltaan vähintään 25 kurssia.
Lukioon valmistavien opintojen lisäksi koulutuksessa voi korottaa perusopetuksen
arvosanoja ja opiskella lukiokursseja. Opiskelu oikeuttaa opintotukeen. Koulutus
järjestetään päiväopintoina.
Lukioon valmistavaan koulutukseen haetaan 23.5. – 25.7.2017 klo 15.00 osoitteessa www.opintopolku.fi. Varsinaisen hakuajan jälkeen vapaita koulutuspaikkoja voi
tiedustella suoraan opinto-ohjaajalta.
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ARVOSANOJEN KOROTTAMINEN (LUKIOSTARTTI) TAI
PERUSKOULUN LOPPUUN SUORITTAMINEN
(AIKUISTEN PERUSOPETUS)
Oulun aikuislukio
Sairaalanrinne 5
90220 Oulu
Lukiostartin opinto-ohjaaja Anne Kela p. 050 576 3627 anne.kela@eduouka.fi
Perusasteen opinto-ohjaaja Marja Elina Jaronen p. 044 7039 745
marjae.jaronen@eduouka.fi
Rehtori Panu Kela p. 044 703 9388 panu.kela@ouka.fi
http://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/lukiostartti
http://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/perusaste
Lukiostartille voivat hakea ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Lukiostartin
aikana on mahdollista kerrata perusasteen opintoja, parantaa perusasteen päättötodistuksen arvosanoja sekä opiskella lukioon valmistavia kursseja ja lukiokursseja.
Opetus järjestetään päiväopetuksena yhdessä lukioon valmistavan koulutuksen
kanssa. Opiskelu ei oikeuta opintotukeen.
Lukiostartille voi hakea 2.5.-14.8.2017 välisenä aikana täyttämällä hakulomakkeen
aikuislukion kansliassa tai lähettämällä hakemuksen postitse. Hakuohjeet ja -lomake löytyvät Oulun aikuislukion nettisivuilta. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä myös
varsinaisen hakuajan jälkeen.
Aikuisten perusasteella voi suorittaa loppuun kesken jääneen peruskoulun ja saada
perusasteen päättötodistuksen. Kysy perusasteen opiskelupaikkaa suoraan perusasteen opinto-ohjaajalta.
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Muita koulutusmahdollisuuksia
TAIDEOPETUS, LIMINGAN KANSANOPISTO-TAIDEKOULU
Arvolankuja 1
91900 Liminka
p. 044 726 5030
toimisto@limingantaidekoulu.fi
www.limingantaidekoulu.fi
Limingan Kansanopisto-Taidekoulu on vapaan sivistystyön oppilaitos, jossa on neljä
eri linjaa: kuvataidelinja, vapaalinja, sarjakuvalinja ja teatterilinja. Lisäksi se tarjoaa
taiteen avointa yliopisto-opetusta ja lyhytkursseja. Opiskeluaikaa ei ole rajattu.
Suurin osa opiskelijoista opiskelee vuoden (elokuulta toukokuulle), mutta monet
viihtyvät useamman vuoden. Kouluun on jatkuva haku ja opiskelun voi aloittaa
myös haluamanaan aikana ja opiskella voi niin pitkään kuin oma kiinnostus riittää.
Opiskelijat otetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä, jokainen on tervetullut jos
kiinnostus taiteeseen riittää. Edellytämme oppivelvollisuuden suorittamista mutta
yläikärajaa ei ole. Koulumme ei ole yhteishaun piirissä.

KANSANOPISTOT
www.kansanopistot.fi
Kansanopistot ovat oppilaitoksia, joissa annetaan maksullista opetusta eri aloilta ja
aiheista. Joillekin aloille riittää peruskoulun päättötodistus. Joissakin kansanopistoissa järjestetään myös maksutonta kymppiluokkaopetusta.
Oulua lähimmät kansanopistot ovat Vuolle-opisto Oulussa ja Limingan Kansanopisto-Taidekoulu Limingassa.
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OPPISOPIMUSKOULUTUS
Vuonna 2017 oppisopimuskoulutusta tarjotaan myös peruskoulun 9. ja 10. luokan
päättäville nuorille. Oppisopimuksella voit opiskella lähes kaikkiin ammatillisiin
perustutkintoihin.
Oppisopimusopiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on työpaikka, jossa voit
sekä työskennellä että opiskella. Koulutusmuoto sopii hyvin aktiivisille ja omaaloitteisille nuorille.
Opiskelu vaatii paljon itsenäistä työskentelyä, mutta on käytännönläheistä ja mielenkiintoista.
Lisätietoa oppisopimusopiskelusta saat oppisopimustoimistoista sekä:
Byströmin nuorten palvelut
Työhönvalmentaja p. 050 599 0383
http://www.oph.fi/oppisopimus
http://www.oppisopimus.net/
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Työpajat
OULUN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAT
Pajakeskuksen yksilövalmentajat p. 044 7038312 ja 044 7038207
Haukiputaan yksilövalmentaja p. 040 5817789
www.ouka.fi/oulu/nuoret/tyopajat
Nuorten työpajat tarjoavat monipuolisia työkokeilu- ja työpaikkoja 17–24-vuotiaille
oululaisille nuorille. Työpajatoiminta on tarkoitettu työttömille nuorille, jotka ovat
vailla ammatillista koulutusta tai joilla on ammatillinen koulutus mutta ei työkokemusta. Toiminnan tarkoituksena on auttaa nuorta toteuttamaan yksilölliset
suunnitelmansa, edistää nuorten työllisyyttä ja helpottaa opiskeluun hakeutumista. Työpajalle hakiessasi sinun tulee olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi
TE-toimistoon. Vapaat paikat löydät Työpörssin kautta (www.ouka.fi/tyoporssi).
Pajajakso kestää 1-6 kuukautta yksilöllisen suunnitelman ja tarpeen mukaan ja
siihen tulee sitoutua. Pajajakso sisältää työtä pajalla, työelämään tutustumista ja
koulutusta. Jakson aikana annetaan yksilöohjausta tarvittaessa esimerkiksi opiskeluun ja uraohjaukseen sekä elämänhallintaan liittyvissä asioissa.
Pajakeskuksen pajat:

Haukiputaan pajat:

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Autopaja
Keittiöpaja
Lounasravintola Makoisa
Kiinteistöhuolto- ja
kunnossapitopaja
Kädentaitopaja
Polkupyöräpaja
Puhtaanapitopaja
Puutyöpaja
Taide- ja mediapaja
Viestintäpaja
Starttipaja

Tuunipaja
Erä- ja luontopaja
Raksapaja
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VEERAN VERSTAS
Nuorten taidepaja Veeran Verstas
Mäkelininkatu 29 as. 15 (ylin kerros)
90100 Oulu
Heikki Myllylahti
työpajaohjaaja
heikki.myllylahti@veeranverstas.fi
Linnea Kejonen
tuottaja
p. 044 7574668
linnea.kejonen@veeranverstas.fi
http://www.veeranverstas.fi/
Veeran Verstas on monikulttuurinen taidepaja. Veeran Verstaassa voit taitaa taidetta, kuvataiteita, valokuvausta, luovaa kirjoittamista, luovaa tanssia, tehdä ja tuunata
käsitöitä, harjoitella voimaa ja voimauttavaa valokuvausta, sirkusta ja kuvanveistoa
puusta ja paperista. Voit tehdä tulevaisuuden suunnitelmia: minne lähden opiskelemaan, mistä saan töitä. Sinua ohjaavat ja valmentavat viisaat ja villit ohjaajat. Taiteita Sinulle opettavat ammattitaiteilijat. Tämä kaikki on sinua varten työtön nuori, jos
et vielä tiedä mitä tekisit!
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Aikuisten perusasteet
PERUSKOULUN LOPPUUN SUORITTAMINEN
(AIKUISTEN PERUSOPETUS)
Oulun aikuislukio
Sairaalanrinne 5
90220 Oulu
Perusasteen opinto-ohjaaja Marja Elina Jaronen p. 044 7039 745
marjae.jaronen@eduouka.fi
http://www.ouka.fi/oulu/oulun-aikuislukio/perusaste
Aikuisten perusasteella voi suorittaa loppuun kesken jääneen peruskoulun ja saada
perusasteen päättötodistuksen. Kysy perusasteen opiskelupaikkaa suoraan perusasteen opinto-ohjaajalta.

VUOLLE-OPISTO, PERUSOPETUSLINJA MAAHANMUUTTAJILLE
(MAPE)
Kaarretie 14
90500 Oulu
Opiskelijapalveluvastaava Anna Björnfot p. 044 786 1618
http://vuolleoulu.fi/vuolle-opisto/maahanmuuttajille/perusopetuslinja/
Vuolle-opistossa toimii maahanmuuttajien peruskoululinja, joka kestää kaksi vuotta. Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ohittaneille maahanmuuttajille, joilla
ei ole peruskoulun päättötodistusta. Opiskelu on maksutonta. Lounas ja aamukahvi
opiskelupäivinä sekä opintoihin tarvittava materiaali kuuluvat opiskeluun.
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